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   El concepte de cultura i l’estudi de les identitats culturals continua centrant els 
esforços teòrics i metodològics de l’antropologia. La tradició antropològica europea 
i bona part de la nord-americana consideren avui que la cultura és un mitjà per 
estudiar la societat, i en cap cas una essència en si mateixa. Ara bé, aquest consens 
ha estat fruit d’excel·lents dissertacions com les de Kuper (1999), que van permetre 
alertar sobre la multiplicitat de significats del concepte de cultura, avisant de 
l’efecte subsumpció al qual es podrien veure sotmeses les identitats culturals. Per 
això, s’està atent per evitar l’equivalència entre “cultura” i “societat”, per no estar 
constituïdes d’elements equiparables, tal com va destacar Martí (2003 : 40), com 
també de la necessitat d’evitar la confusió entre “cultura” i “identitat cultural”, 
perquè les experiències personals de la cultura viscuda poden posar en evidència 
les contradiccions existents entre les identitats culturals i les identificacions 
polítiques (Terradas, 2004).

Els estudis postcolonials compten en el seu haver la crítica a un concepte de 
cultura abstracte, essencialista, monopolitzat pels Estats-nació i enunciat des 
d’alguns grups concrets amb interessos polítics (Aixelà- Cabré, 2018). Avui, s’ha pres 
consciència que l’anàlisi de la diversitat cultural ha d’incorporar perspectives 
flexibles i obertes perquè hi ha un consens estès que la cultura constitueix una 
variable identitària, híbrida i permeable (Bhaba, 1994. Werbner, 2002), 
desterritorialitzada i deshomogeneïzada (Appadurai, 1999). Per tot això, Grillo (2003 : 
158) proposava que el concepte de cultura inclogués pràctiques simbòliques, 
familiars, corporals, alimentàries o d’una altra índole que permetessin agrupar les 
persones, i les seves identitats, en cultures específiques, evitant així entendre la 
cultura com allò que defineix els éssers humans.
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         Aquestes reflexions són imperants per l’alt nivell de diversitat religiosa, ètnica i cultural en què viuen les societats urbanes 
actuals, atès que el multiculturalisme, com a resposta al fracàs del “melting pot”, ha estat un vehicle útil per reemplaçar velles formes 
de jerarquia ètnica i racial, com també per integrar noves perspectives de la diversitat en els sistemes democràtics actuals 
(Wieviorka, 2012). Com va constatar Eckstein (1989), la marginació sociopolítica i econòmica va convertir el concepte “cultura” en eix 
de les reivindicacions col·lectives. Però altres investigadors s’han mostrat preocupats. Vertovec (1998 : 11) va assenyalar que com més 
èxit tingués l’acció reivindicativa en la pràctica social, més essencialista i estàtic seria el concepte de cultura: «al reconsiderar la 
diversitat o el multiculturalisme, cal emfatitzar menys el ‘culturalisme’ i més el ‘multi’». Per la seva banda, Balibar i Wallerstein (1991) 
alertaven del risc que el multiculturalisme legitimés un racisme diferencialista basat en el relativisme per la diferència cultural. De 
fet, l’apropiació del discurs essencialista per part dels grups hegemònics va generar noves ideologies de supremacia grupal que van 
conduir a un racisme cultural (Balibar i Wallerstein 1991. Nash 2002). Així que caldrà tenir molt presents les afirmacions de Stolcke 
(2003 : 177), quan posava en evidència que el fonamentalisme / essencialisme cultural ha estat «a particular variation of the same 
theme in a neo-liberal world divided, nonetheless, into nation- states, one of whose persistent functions is to control the movement 
of people across borders».


